
Karta zgłoszenia na kurs 
„Podstawy oświetlenia scenicznego i programu Freestyler DMX”

Imię i nazwisko kursanta:..............................................................................................................
Nazwa i adres firmy (wypełnić tylko w przypadku chęci otrzymania faktury na firmę lub imiennej):
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
NIP:........................................
Niezbędne dane kontaktowe, e-mail:.................................................. nr telefonu:............................

Niniejszym deklaruję udział w kursie w zakresie „Podstawy oświetlenia scenicznego i pracy w 
programie Freestyler DMX” w dniu 23 marca 2019. Udział w kursie deklaruję w formie (właściwe 
zakreślić):

– STACJONARNIE w Jaśle, woj. podkarpackie. Dokładny adres szkolenia zostanie podany 
do wiadomości Kursanta do 15.03.2019. Koszt szkolenia 250zł (brutto)

– ZDALNIE za pośrednictwem platformy internetowej 200zł (brutto). Po zakończeniu 
szkolenia przez 48 godzin będzie udostępniony materiał wideo z relacji live z szkolenia, z 
możliwością dowolnego oglądania przez Kursanta zarejestrowanego na szkolenie zdalne.

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie zakupu szkolenia (faktura proforma), 
którą należy opłacić zgodnie z terminem. Należność za szkolenie należy przelać na rachunek 
bankowy w tytule wpisując imię i nazwisko kursanta: 
Bank: PEKAO BANK POLSKI 
Numer konta: 87 1240 2337 1111 0010 3840 0323 
Czek-ART Krzysztof Czekaj ul. Kopernika 6/40 38-200 Jasło

Podstawowe informacje:
Organizatorem szkolenia jest: Czek-ART Krzysztof Czekaj ul. Kopernika 6/40 38-200 Jasło
Adres e-mail służący do kontaktu z kursantami: swietlik@czek-art.pl tel. 666 043 776 (8:00-20:00)
Data szkolenia: 23.03.2019 rozpoczęcie o godzinie 10:00 zakończenie planowane jest na 
godzinę 17:00. (prosimy jednak o przybycie przynajmniej 15 min wcześniej)
Miejsce szkolenia: 38-200 Jasło, woj. podkarpackie (dokładnie miejsce, lokal zostanie podane najpóźniej 
15 marca 2019)

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i programu 
szkolenia.
1. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w szkoleniu bez opieki osób pełnoletnich i bez 
pisemnej zgody opiekuna prawnego/rodzica.
2. Szkolenie odbywać się będzie według zamieszczonego poniżej harmonogramu i obejmował 
będzie podstawowe zagadnienia.

1. Wprowadzenie do protokołu DMX
2. Konfiguracja programu Freestyler DMX
3. Podstawowe funkcje programu (kolory, gobo, ruch, manualne sterowanie)

(przerwa obiadowa)
4. Tworzenie scen i sekwencji, obsługa okien CUE i BUTTONS- warsztaty praktyczne
5. Podstawy tworzenia fixtur- warsztaty praktyczne
6. Tricki i ciekawostki oraz prezentacja wyrobów. (punkt dodatkowy po zakończeniu planu 

szkolenia, niedostępny przy szkoleniu zdalnym, po godzinie 17:00)
Treść szkolenia będzie prezentowana łącznie przez co najmniej 6 godzin 
zegarowych. 

3. Do udziału w szkoleniu stacjonarnym Kursant zobowiązany jest dostarczyć swój komputer PC 
(najlepiej laptop), wraz z skonfigurowanym interfejsem DMX USB i programem Freestyler DMX. 
Natomiast do szkolenia w trybie zdalnym Kursant zabezpieczy we własnym zakresie dostęp do 
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Internetu, komputer PC, program Freestyler DMX, a także wg własnego uznania i możliwości 
skonfigurowany interfejs USB DMX i sprzęt oświetleniowy wraz z fixturami do programu Freestyler
DMX (minimum 2-3 urządzenia).
4. Zgłoszenie ważne jest z zaksięgowaną wpłatą opłaty za kurs, która nie podlega zwrotowi w 
przypadku, gdy osoba zgłaszające nie bierze udziału w kursie. Z racji na zakup odpowiedniej ilości
slotów na serwerze streamingowym i możliwość skorzystania z relacji ze szkolenia przez 48 
godzin zakup szkolenia w systemie zdalnym również nie podlega zwrotowi.
5. Do dnia 22 marca kursant zarejestrowany na szkolenie zdalne otrzyma link do strony, na której 
będzie realizowane szkolenie zdalne. Link ten będzie miał charakter indywidualny i 
spersonalizowany, dlatego też każde udostępnienie linku na kolejny komputer będzie skutkowało 
przerwaniem szkolenia, a nieuczciwy kursant będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, na 7 dni przed jego terminem w 
przypadku nie uzbierania wymaganej ilości 8 osób zarejestrowanych. W tym wypadku zostaną 
zwrócone opłaty za kurs do 3 dni roboczych, od odwołania szkolenia.
7.Organizator informuje również, że osoby zgłoszone na kurs online mają dostęp do tych samych 
treści co osoby znajdujące się fizycznie na kursie, jednakże mogą mieć utrudniony dostęp do 
zadawania pytań prelegentom i nie otrzymują pomocy zdalnej. W takim przypadku w terminie do 
14 dni przysługuje tym osobą udział w korepetycjach online z wykładowcą szkolenia, w zakresie 
materiału omawianego na kursie w promocyjnej cenie 30zł za godzinę zegarową, za 
pośrednictwem platformy szkoleniowej i wirtualnego pulpitu. Chęć udziału w takiej platformie 
szkoleniowej należy zgłosić zaraz po zakończeniu wykładów, na e-mail rejestracyjny, z planowaną
datą i godziną korepetycji online ( dostępne terminy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-
21). 
8. Organizator szkolenia nie ponosi kosztów transportu i ewentualnego noclegu kursanta. W cenę 
szkolenia wliczony jest lunch oraz napoje ciepłe i zimne.
9. Dla osób chętnych istnieje możliwość wystawienia imiennego zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia i faktury (rachunku), chęć taką należy zgłosić zaraz po ukończeniu szkolenia. 
10. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy/zgłoszenia będą rozstrzygane polubownie. 
Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową będzie sąd właściwy dla 
miejsca zarejestrowania firmy Organizatora szkolenia.
11. Obowiązek informacyjny RODO: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest firma Czek-ART Krzysztof Czekaj, adres siedziby 38-200 Jasło, ul. Kopernika 
6/40.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: jak wyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zlecenia i sporządzenia niniejszej
umowy podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej wycofania. 
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału i rejestracji na szkoleniu.

Akceptuję niniejszy regulamin szkolenia, deklaruję się do dokonania przelewu opłaty rekrutacyjnej 
w dniu złożenia zgłoszenia.

Data….......................................  Podpis Kursanta.........................................


